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Multisplit - för mer kyla
• Kyleffekter upp till 14 kW
• Energiklass A++

• Upp till 90 m total rörlängd
• 2-6 innedelar
• Valfri innedel (vägg-/ tak-/ kassett-/ kanal- och golvmodell) i varje rum
• Köldmedium: R410A eller R32
• Integrerad WiFI som tillval

Carrier fönsteraggregat, R32
• Kyleffekt 2,8 kW
• Energiklass A
• Högpresterande 
•  Köldmedium R32, miljövänligt
•  Enkel installation
•  Hermetisk kylenhet (monobloc),  

 enkel plug & play
•  Speciellt anpassad för professionella  

 lokaler (Modulhus, småbutiker,  frisörsalonger m.m.)
•  Komfortabel och tyst luftfördelning för dagligt bruk
•  Levereras med fjärrkontroll

Toshiba utedelar. 
T.v. med 2-3 olika innedelar.
T.h. med 3-5 olika innedelar.

Mitsubishi Heavy Ind. utedel med 
2-6 olika innedelar.

Nu även  för R32

SOMMAREN ÄR HÄR!
Kylma erbjuder marknaden ett flertal 

starka varumärken inom komfortseg-
mentet. Carriers kylsplitar och porta-
bla kylaggregat är vårt senaste tillskott 
och kompletterar Mitsubishi Heavy och 
Toshiba genom att vara ett prisvärt al-
ternativ med bibehållen god kvalitet. En 
nyhet i år är Carriers fönsteraggregat 
med R32 främst för utbytesmarknad i 
mindre affärslokaler. Samtliga produkter 
lagerhålls för snabb leverans.

En intressant nyhet från Aermec är en 
serie DX splitaggregat med vätskekyld 
kondensor för luftkonditionering. Denna 
lösning ett perfekt alternativ där monte-
ring av utomhusplacerat aggregat inte 
är tillåtet. Läs mer om denna produkt på 
sidan 2.

Vi har i vår startat ett projekt med pake-
tering av våra Aermec vätskekylaggregat 
tillsammans med AIA kylmedelkylare för 
att underlätta urval och förbättra infor-
mationen till våra kunder och konsulter. 

Efterfrågan på miljövänliga lösningar 
ökar både inom kommersiella & kom-
fortsegmentet. Vi lagerför kompletta 
CO2-lösningar upp till 8,4 kW kyl och 6,6 
kW frys samt erbjuder Aermec vätskekyl- 
aggregat med R1234ze (HFO). Kontakta 
någon av våra säljare så berättar vi mer.

Önskar er alla en fantastisk sommar!

Fredrik Hamrin
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Aermec vätskekylt splitaggregat - CWX
• Kompressorenhet med vätskekyld kondensor, endast för kyldrift
• Kyleffekt: 2,8 - 6,7 kW
• Kompressoraggregatet finns i 4 storlekar
• Köldmedium R410A
• Väggmonterad fläktkonvektor inkl. infraröd fjärrkontroll
• Extremt tystgående
• Driftlägen: kyla, avfuktning eller endast fläkt

Ladda upp med svalka i sommar!
Vi har fyllt våra lager med kylsplittar från Carrier, Toshiba och Mitsubishi.

Toshiba Mirai kylsplit – R32
• Kyleffekt 0,67 - 3,1 kW , Nom. 2,5 kW
•  R32 har lågt GWP-tal (675) 
• Mycket prisvärd
•  Tystgående
• Fjärrkontroll för enbart kyldrift
•  Liten utedel 530 x 660 x 240 mm

Toshiba väggmodell KRT
• Kyleffekt upp till 8 kW
• Fyra storlekar
• Anpassad för kommersiellt bruk
• Serverkyla året runt 
• Extern styr
• Med utedel Digital Inverter 
 eller Super DIgital Inverter

Carrier kylsplit
• Kyleffekt 0,5 - 6,7 kW 
• Fyra storlekar
•  Energiklass A++ 
• Inverterstyrd kompressor
•  Elektronisk expansionventil
•  Automatisk återstart efter 
 strömavbrott

Mitsubishi Heavy Ind. SR-serien
• Kyleffekt 1,0 - 9,0 kW 
• Sex storlekar
•  Energiklass A++ 
• Nyutvecklad högeffektiv  
 DC Twin Rotary kompressor
•  Kastlängd på upp till 20 m 
 och ljudnivå från 19 dB
• Integrerad WiFi  som tillval

Carrier portabelt enhetsaggregat
•  Kyleffekt 3,5 kW
•  Anslutningsslang innedel, 0,3-1 m 
•  3-hastighetsfläkt på innedel
•  Dränering genom förångning, tank 
 som töms vid behov
•  Timerfunktion 
•  Sleepfunktion 
•  Autoswing

Givetvis kan vi även hjälpa 
dig med större VRF-system.
Vi har kompletta lösningar 
från Mitsubishi Heavy Ind. 
och Toshiba.
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Kylmedelkylare och 
vätskekylaggregat 
Komplett leverans snabbt och säkert

Kontakta Kylma: 
HK: 08-598 908 00 • Stockholm N: 08-598 908 40 • 

Stockholm S: 08-794 06 60 • Göteborg: 031-49 99 50 

Jönköping: 036-31 23 80 • Sundsvall: 060-64 12 90 

Malmö: 040-59 22 80 • Västerås: 021-15 05 90

Kontakta AIA: 
Asarum: 0454-334 00

Allt i ett 
paket!

Beräkningar, 

vätskekylaggregat och 

kylmedelkylare 

Allt i ett paket!
Kylma har skapat ett nära samarbete mellan AIA och Aermec för att du som kund/konsult ska få en snabb och smidig lösning på  

kylmedelkylare och vätskekylaggregat. Vi kan erbjuda dig ett komplett paket Aermec vätskekylaggregat + AIA kylmedelkylare med 
erforderlig styrutrustning samt tillbehör för kommunikation med överordnat system. Vi optimerar ditt paket både styr- och energi-
mässigt.
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ett företag

Robert Baglien, teknisk säljare, Malmö

Robert är teknisk säljare i Malmö. Han kommer när-
mast från Huurre i Malmö där han jobbat som tekniker 
med inriktning styr & regler samt CO2.

VÄLKOMMEN TILL KYLMA Advanced VerteX

Cool Seal
REPARERAR SMÅ LÄCKOR

Transkritiska CO2-aggregat  
för kyl & frys
EN MILJÖVÄNLIG LÖSNING FÖR SMÅ  
KYLANLÄGGNINGAR

CUBO2 Smart är ett alternativ till traditionella HFC-anläggning-
ar för mindre projekt. Aggregaten levereras med frekvensstyrd DC 
Brushless Toshiba kompressor och EC-fläktar. Alla styr- & regler-
funktioner styrs av Carel HECU regulator. Regulatorn är förpro-
grammerad så att det enbart krävs  
att ställa in börvärden inför uppstart.

- 4 modeller för kyl: 0,6-8,4 kW
- 3 modeller för frys: 0,6-6,6 kW

Cool Seal™ reparerar små läckor i kompressorer, konden-
satorer, förångare, o-ringar och slangar - snabbt och perma-
nent.

Cool Seal™ är en oljelöslig icke-polymer, anpassad för luft-
konditionering, kylsystem och återvinningsutrustning. 

Cool Seal™ är också perfekt för förebyggande underhåll.
• Fungerar i de flesta kylsystem, inklusive R410A-system
• Tätar läckor upp till 0,5 mm (0,020”)
• Bibehålls säkert i systemet genom att skydda mot  

 eventuella framtida läckor
• Uppfyller ASHRAE 97- 

 standarden för  
 kemisk stabilitet

VerteX® är en fullspektrumrengöring och 
denna unika blandning kan ändra sin egen  
pH-balans till antingen sur eller alkalisk för  
att bättre lösa upp smutsen som den  
kommer i kontakt med. Denna adaptiva  
förmåga gör den perfekt för användning i  
nästan alla underhållsarbeten - både inne och ute.

VerteX® verkar snabbt på batterier och tränger genom rost, kalk, 
fett och organisk smuts - tar bort avlagringar - så att de lätt kan 
sköljas rent.

VerteX® skadar inte eller etsar batteriytan, vilket gör den till en 
idealisk produkt för moderna behandlade batterier. 

Inga skadliga eller flyktiga biprodukter framställs som ett resul-
tat av att använda VerteX® och dess förmåga att neutralisera alla 
obehagliga dofter från batteriet innebär att den kan användas un-
der kontorstid.


